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Validatie & checks

Bij de EPA-ontwikkeling hoort een zorgvuldig proces van raadplegen van het 
werkveld en de verschillende soorten vertegenwoordigers van 
beroepsbeoefenaren, opleiders en werkgevers. Dit gebeurt door de EPA-titels 
en de uitgewerkte EPA’s tussentijds voor te leggen aan de EPA-experts en de 
klankbordgroep (zie de eerste twee check-momenten). In dat zogenoemde 
valideringsproces wordt nagegaan of de EPA-titels en de EPA’s daadwerkelijk 
onderdeel van het beroep of functie zijn, passen binnen de definitie van een 
EPA en helder beschreven zijn. 
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EPA-experts

De EPA-titels en de uitgewerkte EPA’s worden tussentijds voorgelegd aan de 
EPA-experts (zie de eerste twee check-momenten). Voor de EPA-experts ligt 
de focus ligt op de vraag of de EPA daadwerkelijk geformuleerd is als een toe 
te vertrouwen activiteit. De experts geven verder feedback op vorm, het 
onderscheid tussen activiteiten en vaardigheden en leesbaarheid
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Klankbordgroep
§ Directe beroepsbeoefenaren
§ Studenten 
§ Praktijkopleiders 
§ Theorieopleiders
§ Beroepsvereniging
§ CZO-opleidingscommissie

De klankbordgroep  beoordeelt de EPA’s met name op de vraag of het een activiteit is die men 
daadwerkelijk getoetst wil zien in de praktijk en op herkenbaarheid, bruikbaarheid en 
duidelijkheid.
Vooral studenten aan het eind van hun opleiding of pas-afgestudeerden antwoord kunnen 
geven op de vraag of de EPA’s herkenbaar zijn in de praktijk en of ze helpen bij de vraag 
wanneer ze zichzelf bekwaam vinden om ze zelfstandig uit te voeren. 
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Consultatie en validatie 
Als de EPA’s klaar zijn, volgt een (online) consultatiebijeenkomst waarin de 
EPA’s worden voorgelegd aan een brede vertegenwoordiging van 
beroepsbeoefenaren, praktijk- en theorieopleiders, leden CZO-
OC’s/expertpool en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen. 
Werkgroep- en klankbordgroepleden nodigen zoveel mogelijk mensen uit 
mee te doen. Deelnemers bestuderen voorafgaand aan de consultatie de 
EPA’s, vullen een enquête in en zijn aanwezig bij de bijeenkomst.  Na een 
positieve consultatie door het werkveld, worden de EPA’s gevalideerd door de 
EPA-experts. 

Na validatie draagt CZO Flex Level de EPA’s over aan het CZO. Zij passen de 
opleidingseisen aan, of stellen ze op. 
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Organisatie consultatie
De organisatie van de consultatiebijeenkomst wordt ondersteund door CZO Flex

Level, daarvoor is een aantal standaarddocumenten beschikbaar:

• Uitnodigingsbrief deelname consultatie: deze wordt verstuurd door de 

werkgroepleden, uit naam van CZO Flex Level

• Bevestigingsemail deelname consultatie, inclusief enquête, deelnamelink en 

EPA-document

• Enquête (opgesteld door EPA-experts)

• Standaardpresentatie voor gebruik tijdens consultatie
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Deze handleiding voor het valideren van EPA’s is gebaseerd op het validatiedocument uit fase A en de 

ervaring die in de pilots in fase B is opgedaan.

©  NVZ en NFU 2022

Alle materiaal dat is ontwikkeld in het kader van het programma CZO Flex level mag in de oorspronkelijke 

vorm vrij gebruikt worden door zorginstellingen, opleidingsinstellingen en andere partijen die direct 

betrokken zijn bij de verpleegkundige (vervolg)opleidingen en/of medisch ondersteunende opleidingen in 

Nederland, onder vermelding van “CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU”. Andere partijen dienen 

vooraf toestemming te vragen aan NVZ en NFU.  


